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Snart är även 2019 till ända och stugorna fylls av jul och glöggdofter. 
 
Bystugan har under året fyllts av aktiviteter som föreningen ordnat. Många 
har också hyrt stugan och fyllt den med trevliga fester och andra 
arrangemang. 
 
Våra egna aktiviteter har bl.a. bestått av 
 
*Välbesökt och uppskattad Klabbe med bystugan fylld till sista plats 
*På städdagen i maj var vi 10 personer som hjälptes åt att feja både ute och 
inne. 
*Midsommar firades enligt tradition. Det var vackert väder och därmed en 
mycket stor publik. 
Vi hade också besök av en grupp irländska ungdomar som hjälpte till med 
musiken. 
Tack alla som hjälper till med bakning, plocka blommor och som binda 
kransar 
och girlanger. Extra stort tack till musikanterna. 
Många företag har skänkt priser till lotteriet vilket är mycket värdefullt för 
bystugeföreningen. 
Priset för Lerdals mest välskötta gård gick i år till Kristina Haag Larsen och 
Christer Larsen. 
Den 13 juli hade vi Sommarfest med underhållning av Ståbi & Gatu. Vi 
spisade 
Bosse Gatus Choritso med tillbehör. 
Samma dag hade vi byloppis där var och en hade loppis hos sig. Mycket folk 
var i farten och gick runt på de olika loppisgårdarna. 
Under hösten har vi börjat med soppluncher 1 gång/månad, det har varit 
uppskattat och välbesökt. 
Den 26 oktober hade vi ölprovning med Beer Factory från Leksand 23 
personer 
kom. Vi fick spontan underhållning av Lisa och Sven, nyinflyttade Lerdalsbor. 
Mycket uppskattat. 
Åtgärder under året: 
Bagarstugan har fått ny isolering runt skorstenen samt ny stege på taket. 
 
 

    

 

 



 
Medlemsavgifter m.m. 
Under året har vi haft 205 medlemmar av de 700 hushåll som finns i Lerdal. 
Medlemsavgifterna utgör en stor och viktig del av bystugans inkomster och 
används i huvudsak till underhåll och drift. Vi är därför tacksamma för att ni 
bidrar till detta. Har ni fått nya grannar så berätta gärna för dem om 
bystugan. 
15 februari 2020 är det dags igen för Klabbe. Information sker på hemsidan 
och genom utskick till samtliga medlemmar som vi har epostadress till. 
Genom att betala medlemsavgiften senast 30 mars får du förmånerna som 
medlem. 
Vi hoppas att du förlänger ditt medlemskap för nästa år och att du som inte är 
medlem blir det. 
Medlemmar har lägre pris på hyra av bystuga och bagarstuga. 
Medlemsavgiften 200.- för 2020 betalas in på bankgiro 5452-4509 eller 
Swish 1235147699 ange namn och e-postadress. 
Viktigt då vi skickar ut all info via e-post. 
Styrelsen i Bystugeföreningen vill med detta önska alla Bybor och 
medlemmar i Bystugeföreningen en 

God Jul och Gott Nytt År! 
Styrelsen för Lerdals bystugeförening: 
Marianne Wennström ordf 070-5788614 
Börje Nisensjö kassör 070-6308732 
Britta Haag sekr 070-5526650 
Anita Jonsson 070-3470255 
Christer Roos 0248-10806 
Thomas Pihlblad 070-8777341 
Ulla Abrahamsson 073-8057009 
 

 

    

 
 


